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Slotviering H. Kruiskerk, zondagmiddag 
10 oktober aanvang 14.00 uur 

 
Zoals u wellicht al hebt 

gehoord of gelezen, is de 

onttrekking van de Heilig 

Kruiskerk een feit. Op 

zondagmiddag 10 oktober om 

14.00 uur zal de laatste 

plechtige Eucharistieviering 

worden gehouden. De 

celebranten zijn pastoor Skiba 

en pastor Meneses met 

assistentie van diaken Sieraal. 

Josephine van Pampus, Edith 

Vos en Suhail Tafur zullen ook 

aanwezig zijn. De viering 

wordt ondersteund door 

Gemengd Koor, Lief en 

Leedkoor, Luud van Loenhout, 

Ineke Opstal, Jetty en Piet van Nes en Herma v.d. Heijden, o.l.v. 

Theo Hoogenboom. 

Wij nodigen u van harte uit om bij deze viering aanwezig te zijn. U 

hoeft zich niet aan te melden. U wordt, in het kader van de corona, 

wel gevraagd om rekening met elkaar te houden bij het kiezen van 

een plaats en het lopen door de kerk. Blijf thuis met klachten die 

kunnen wijzen op corona. Een deel van de kerk wordt gereserveerd 

voor bezoekers die op 1,5 meter willen zitten. We raden u aan om er 

met uw kleding rekening mee te houden dat het in de kerk fris kan 

zijn, aangezien er voldoende geventileerd moet worden. 

Na de slotviering is er gelegenheid om elkaar buiten voor de kerk te 

ontmoeten met koffie, thee en wat lekkers. 

Voor wie niet bij de slotviering aanwezig kan zijn, is er een 

mogelijkheid om mee te vieren via livestream. De link vindt u te 

zijner tijd op onze website Katholiek Amersfoort. 
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Voorafgaand aan de slotviering is er zaterdag 9 oktober Open Huis. 

Iedereen kan tussen 11.00  en 16.00 uur de Heilig Kruiskerk 

bezoeken. Elk heel uur is er een optreden van koorleden en/of 

musici. Natuurlijk kunt u ook een kaarsje opsteken en staat de koffie 

met wat lekkers voor u klaar. 

Tevens kunt u in de Dagkapel het video-document bekijken dat Dré 

Struyk samen met Ph. Jacobs en A. van Es (St. Franciscus 

Xaverius) heeft gemaakt van interviews met de vrijwilligers van de 

Heilig Kruis geloofsgemeenschap. Deze video is ook te bekijken op: 

https://katholiekamersfoort.nl/2021/05/29/afscheidsvideo-brengt-

vrijwilligers-in-beeld/ 

Geef het door 

Kent u iemand in uw omgeving die verbonden was aan de Heilig 

Kruis geloofsgemeenschap en wellicht nog één keer de Heilig 

Kruiskerk zou willen bezoeken dan vragen wij u dit bericht aan hem 

of haar door te geven. 

Tot ziens op 9 of 10 oktober. 

 

 

 

Afscheid met beren en een ui… 

 
Met mijn eigen afscheid van de 

parochie voor ogen lopen er nogal 

wat beren op mijn pad. Meestal ’s 

nachts trouwens. Van die grote 

bruine die je de doorgang 

versperren en teddy’s die mij doen 

laten denken: je kán helemaal niet 

weg, er is nog veel te veel te doen, 

je bent nodig, daar moet je heen 

enzovoort. Of van die andere 

lobbessen die in mijn onrustige 

oren fluisteren: wat laat je eigenlijk 

https://katholiekamersfoort.nl/2021/05/29/afscheidsvideo-brengt-vrijwilligers-in-beeld/
https://katholiekamersfoort.nl/2021/05/29/afscheidsvideo-brengt-vrijwilligers-in-beeld/
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allemaal voor moois achter? Je weet toch wat je hebt, niet wat je 

krijgt? Afscheid nemen, hoe doe je dat eigenlijk? 

 

In de ochtend zie ik de beren weer verdwijnen in het woud. En wat 

ze achterlaten is een ui. Die geeft soms tranen maar je kan hem ook 

af gaan pellen. En dan merk ik hoeveel kracht er zit in onze 

geloofsgemeenschappen. Bij zoveel velletjes die ik lostrek of loslaat 

kom ik steeds dichter bij de kern die onze parochie vormt: mensen 

die elkaar dragen in gelovig perspectief, en elkaar opzoeken en 

vinden waar geloof moet worden gevierd en gedaan. Zowel in OLVA 

als in de oecumene; heb er vertrouwen in, en weet je gedragen door 

de Eeuwige. 

In dat spoor wil ik graag afscheid van jullie nemen op vrijdagavond 

22 oktober in en rond de Martinuskerk: met een korte viering van 

Woord&Gebed, en daarna vooral heel veel ruimte om elkaar 

onderling te ontmoeten! De uitnodiging staat elders in nieuwsbrieven 

en op de website.  

 

Zing je mee bij het afscheid? 

Voor de viering van Woord & Gebed gaat Marian van Overmaat een 

‘ad-hoc’ koortje dirigeren. Wat is er nou leuker dan op zo’n avond 

van ontmoeting ook samen te zingen nu het weer in alle 

voorzichtigheid mag? Wil je meedoen? Geef je dan op bij Marian 

marian.overmaat@gmail.com   

Marian stuurt je dan alvast een berichtje met liederen voor de 

viering. Er is slechts één repetitie gepland, op dinsdagavond 19 

oktober, om 20.00 uur in de Martinuskerk. Luud van Loenhout speelt 

achter de piano.  

 
Josephine 

mailto:marian.overmaat@gmail.com
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        Illustratie : Sacha Sluijter © 

 

 

Zo spreekt God, de Levende,  
die de hemel geschapen en uitgespannen heeft  
en de aarde gespreid met al wat zij voortbrengt,  
die adem geeft aan hen die er wonen  
en levensgeest aan allen die er hun wegen gaan:  
“Ik heb je geroepen om heil te brengen,  

Ik neem je bij de hand,  
Ik vorm je en bestem je  
om mens te zijn van mijn verbond met het volk…”  

Jesaja 42 

NB: de oecumenische geloofsgemeenschap van Het Brandpunt neemt op 
zaterdagavond 23 oktober afscheid van Josephine, waar ook de laatste 
viering zal zijn op zondag 24 oktober  
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Uitnodiging voor het afscheid van  

Josephine van Pampus. 

Na 13 jaar neemt pastoraal werker Josephine van Pampus 

afscheid.  

Vanaf juli 2008 was Josephine werkzaam in de parochie Onze Lieve 

Vrouw van Amersfoort en later ook in de parochie van HH. Martha 

en Maria van Baarn en omstreken. In de gemeenschapsopbouw en 

de oecumene was ‘verbinden’ haar sleutelwoord.  

Per 1 november heeft Josephine een nieuwe functie aanvaard als 

pastoraal werker / theoloog bij de Dominicanenkerk te Zwolle.  

Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij het afscheid van 

de parochies op vrijdagavond 22 oktober 2021.  

De avond start met een korte gebedsviering waarin Josephine met 

anderen voor zal gaan. Aansluitend is er tijd voor ontmoeting en 

afscheid.  

Plaats:   Sint Martinuskerk en De Pastorie  

Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland  

Tijd:   19.00 uur gebedsviering en aansluitend ontmoeting  

         

Met vriendelijke groet,  

namens het pastoraal team en de parochiebesturen  

Joachim Skiba, pastoor  

Angelique Liebens, vicevoorzitter parochie OLVvA  

Margriet Nota, vicevoorzitter parochie M&M 
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Werelddag van de armoede 17 oktober  
deurcollecte Caritas 

PCI Werkgroep St. Martinus geeft met stille 
hand  

 
Parochiële Caritas Instelling van OLVA is een armenfonds van onze 

parochie. Mensen die een (acuut) geldprobleem hebben, kunnen 

snel geholpen worden. Vaak gaat het om een fiets, koelkast of 

tandartskosten. Een directe oplossing is nodig, waar geen geld is 

voor aanschaf of te vergoeden. In alle gevallen gaat het om een 

eenmalige schenkingen om deze noodsituatie op te lossen. De 

aanvragen worden gedaan op caritasamersfoort.nl 

 

Kees Tondeur en Carolien van Middelaar behandelen namens 

OLVvA Caritas de hulpaanvragen voor Hoogland, Nieuwland, 

Kattenbroek, Zielhorst en Bunschoten. Veel aanvragen komen 

binnen via hulpverleners, buurman of vriendin die een noodsituatie 

zien. Deze mensen kunnen een aanvraag doen of diegene die geld 

nodig heeft.  

Ga naar onze website (caritasamersfoort.nl) en dien een aanvraag 

in. De aanvragen worden discreet en snel behandeld.  

Kijk eens om je heen. Er zijn meer mensen arm dan u denkt. 

Schroom niet en vraag ernaar wat er nodig is om uit die situatie te 

komen. Mensen zijn terughoudend van hulp die ze nodig hebben 

i.v.m. geldzaken. Luisteren helpt enorm en samen zoeken naar een 

oplossing is fijn voor beiden.  

Bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk, ons team willen we 

graag uitbreiden met nieuwe leden. Neem dan contact op met ons of 

via mail: pci.stmartinus@hotmail.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

namens werkgroep PCI  ST Martinus Hoogland 

Carolien van Middelaar en Kees Tondeur 

 
 

http://caritasamersfoort.nl/
http://caritasamersfoort.nl/
mailto:pci.stmartinus@hotmail.nl
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De eerste repetitie van een nieuw (OLvA) koor! 
 
 

 
 

Woensdag 15 sept. lopen de voorste banken van de Martinuskerk 

vol met zangers. Vol is overigens een relatief begrip, want de hartjes 

en de hier-niet-gaan-zittenbordjes maken dat iedereen op ruim 1,5 

meter van elkaar zit. Er zijn mensen die elkaar al jaren kennen, 

nieuwe mensen die afwachtend om zich heen kijken, mensen die al 

jaren in andere koren van de parochie zingen en mensen die een 

nieuwe plek zoeken, omdat hun eigen koor helaas stopt.  

Luud van Loenhout is bereid deze ochtend te leiden. Met zijn 

enthousiasme is het niet moeilijk de groep van meer dan 20 mensen 

te laten zingen. De top 4 van de uitvaartliederen (heb ik me laten 

vertellen) leent zich uitstekend voor samen oefenen, samen durven 

zingen en samen meerstemmig zingen. De klank is veelbelovend. 

Maar er zit vast meer in dit nieuwe koor. De akoestiek, die de 

verstaanbaarheid van Luud niet zozeer ten goede komt, lijkt wel heel 

geschikt voor het zingen met de piano. Kortom het koor i.o. is blij 

met de repetitieplek in deze kerk en de liefdevol geschonken koffie 

en thee door de gastvrouwen van de Martinuskerk na afloop. 

Bernadette Heesbeen (namens het trekkersteam van het OLvA-koor 

i.o.) 
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Hulp gevraagd ‘Ik mis je’ 
 

 
 

Net als vorig jaar zullen we rond Allerzielen het winkelend publiek 

aanspreken met de vraag: ‘Voor wie steek jij een kaarsje aan?’  

We laten merken dat mensen in hun verdriet en gemis niet alleen 

zijn. Het is een mooie en bijzondere oecumenische activiteit.  

Wilt u hieraan meewerken? Dan kan, graag zelfs. 

Wilt u een uur of langer bij de kraam met lichtjes staan en in gesprek 

gaan?  

Meldt u zich dan bij Arianne Valkengoed, arianne@kpnplanet.nl. 

Voor deze activiteit zijn kleine lege jam- of groentepotjes nodig.  

U kunt ze inleveren bij De Pastorie of achter in de kerk neerzetten. 

De kraam is op zaterdag 30 oktober vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur op 

het winkelplein Kraailandhof te bezoeken.  

’s Avonds is er ook de gelegenheid voor een moment van samen 

zijn en gestorvenen gedenken bij de vijver van Leo’s Oord. Dit is van 

19-20 uur en ook deze activiteit is geschikt voor kinderen en 

jongeren. 

 

Namens de projectgroep ‘Ik mis je, overal en nergens’, 

Ad van Dijk 06-10717871 

 

mailto:arianne@kpnplanet.nl
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Het Sint-Martinuskoor doet een beroep op u  

                 Rabo ClubSupport 
 

                 Rabobank Midden Nederland 
 
Jaarlijks vindt Rabo Club Support plaats. Een initiatief waarbij lokale 

banken coöperatief dividend investeren in de lokale samenleving. 

Dat doen ze door Rabobank-leden te laten stemmen op 

verenigingen en stichtingen in het werkgebied van de bank.  

Zo versterken ze de lokale samenleving. 

Ook dit jaar doen wij weer mee aan deze sympathieke actie van de 

Rabobank. Van 4 tot 25  oktober kunnen Rabobankleden hun stem 

uitbrengen. U krijgt daarvan bericht van uw bank of kijk op 

Rabobank.nl/clubsupport  

 

Samen zingen was lange tijd niet mogelijk door de Covidpandemie 

en de beperkende maatregelen. Eerst helemaal niet, daarna 

coronaproof om de beurt in kleine groepjes van vier en pas de 

laatste weken met 8 personen .  

Wij probeerden als koor met elkaar deze moeilijke coronatijd te 

doorstaan. Kwaliteit en kwantiteit kwamen onder druk te staan door 

gebrek aan continuïteit en de afstand tot elkaar.  

De extra inspanningen en aanpassingen en brachten ook kosten 

met zich mee.  

Met het geld van Rabo ClubSupport willen we een 

teambuildingsworkshop o.l.v. een deskundige houden, en een 

uitgebreide wervingsactie voor nieuwe leden. 

 

Daarom vragen wij u een of meer stemmen aan ons te geven.  

We zullen er heel blij mee zijn. 

Dus aan alle leden van de Rabobank vragen  wij:  

“Kies voor het Sint- Martinuskoor”.  

 

Dank u wel, Sint- Martinuskoor 
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'Oogst' actie Martinus Streekproducten 2021 
 

Lieve mensen 

Hartelijk dank voor jullie 

vruchtbare bijdrage aan een 

geweldige oogst van 700 euro. 

De opbrengst is volledig voor de 

voedselbank in Amersfoort. 

Tot volgend jaar en fijn als er 

alvast gespaard wordt voor lege 

HAK groentepotjes met de 

speciale sluitring. 

 

Margreet Frank, Margreet Gorter en Ad van Dijk 

 

Ontmoeting met de klimaatpelgrims 

 
Op dinsdagnamiddag 5 oktober komen de pelgrims aan en 

verblijven twee nachten (5 en 6 oktober) in het Brandpunt.  

Op woensdag 6 oktober is er een programma met ruimte voor 

ontmoeting:  

- 10.30 - 12.00 in het Brandpunt: nadere kennismaking met de 

pelgrims. Opgave bij: 033GroeneKerken@gmail.com (zie cc) 

- 19.30 – 20.30 in het Brandpunt: een korte viering in Taizé-stijl, 

voorganger is ds. Martin Snaterse. Na afloop ontmoeting met 

koffie en thee. Iedereen is welkom, de viering kan ook als stream 

worden gevolgd: https://live.hetbrandpunt.net/pelgrim/viering 

Opgeven voor deze viering is niet nodig i.v.m. de verruiming van 

de corona-maatregelen. We kunnen ook weer met elkaar zingen. 

 

Op zondagmiddag 10 oktober wordt een minipelgrimage 

georganiseerd, waarin we met elkaar praten over vragen rondom 

klimaat en duurzaamheid.  Deelnemers maken in tweetallen een 

wandeling van ca. 10 km langs vier groene kerken in Amersfoort. 

Onderweg zijn er handvatten voor overdenking en gesprek. Start 

mailto:033GroeneKerken@gmail.com
https://live.hetbrandpunt.net/pelgrim/viering
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13.30: Johanneskerk (binnenstad), vandaar naar Inham (Hoogland) 

en Brandpunt (Kattenbroek), terug naar de Xaveriuskerk 

(binnenstad). Er is ook een mogelijkheid om de route te fietsen. 

Opgave bij: 033GroeneKerken@gmail.com (ook vermelden als u wilt 

fietsen). 

 

 
 

PETITIE GEWOON GAAN 

 

U kunt ook een petitie tekenen voor klimaatgerechtigheid 

in aanloop naar de VN Klimaattop te Glasgow 

U vindt de informatie op 

www.groenekerken.nl 

 

Dierenzegen bij de St. Josephkerk 

 

Al enkele jaren wordt er op 4 oktober 

een Dierenzegen gehouden in 

Hooglanderveen. Op Dierendag 

worden kleine en grote huisdieren in 

het zonnetje gezet en mét hun 

baasjes gezegend. Werelddierendag 

is sinds 1931 gekoppeld aan de sterfdag van Franciscus van Assisi. 

En dat is niet per ongeluk, want in de verhalen over Franciscus komt 

zijn zorg en liefde voor Gods schepping tot uiting. En 4 oktober is 

mailto:033GroeneKerken@gmail.com
http://www.groenekerken.nl/
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zijn gedenkdag. Om Dierendag te vieren en het verhaal van 

Franciscus in herinnering te brengen, houden we een speciaal 

moment om het verbond en de liefde tussen mens en dier vorm te 

geven. Want dieren zijn belangrijk: ze maken mensen blij, kunnen 

eenzaamheid verdrijven, helpen bij een handicap, brengen mensen 

in contact met andere mensen. Voor kinderen is het een 

kameraadje, die altijd zin heeft om te spelen. Dit verbond tussen 

mens en dier wordt maandag 4 oktober gezegend. Om 19.00 uur 

zijn alle kleine en grote huisdieren met hun baasjes welkom bij de 

St. Josephkerk aan de Van Tuyllstraat in Hooglanderveen. Kinderen 

mogen ook hun favoriete knuffel meenemen of een foto van het 

huisdier. Begeleiders bij de Dierenzegen zijn pastor Josephine van 

Pampus en Pastor Beer. In verband met corona houden we gepast 

afstand van en rekening met elkaar. Dierenzegen – St. Josephkerk 

Hooglanderveen Maandag 4 oktober – 19.00 uur 

 

Van Drie Engelen tot Driekoningen 
 
Binnenkort komt het boekje: Van Drie 

Engelen tot Driekoningen uit. Dit is een 

geweldige kans om thuis op weg te gaan 

naar Allerheiligen, Allerzielen, Sint 

Maarten, Advent en Kerstmis. Maar het is 

ook een mooi moment om dank je wel te 

zeggen tegen alle vrijwilligers die de kerk 

draaiende hebben gehouden. Uiteindelijk 

is dit een onmisbare gids voor een nieuw 

kerkelijk jaar. De kosten van dit boekje 

zijn € 9,95. U kunt deze bestellen via de 

site: https://adveniat.nl/product/van-drie-

engelen-tot-driekoningen/ of ga naar 

Bruna Hoogland en vraag hun of zij dit boekje voor u willen 

bestellen. 

 

 

https://adveniat.nl/product/van-drie-engelen-tot-driekoningen/
https://adveniat.nl/product/van-drie-engelen-tot-driekoningen/
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Een geslaagde Zwoele Zomerse Filmavond in de 
pastorietuin 

 

 
Op zaterdagavond 18 september werd door de Vrienden van 

Martinus de 4e zwoele zomerse filmavond georganiseerd in de 

pastorietuin van de Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland. 

In deze prachtige tuin werd de film La Vita È Bella vertoont. 

Inmiddels hebben we ook een aantal reacties gekregen en die willen 

we u niet onthouden. Deze zijn:.. 

- Inspirerende film. Ondanks humor kwam hij wel binnen. Maar dat             

had natuurlijk met onderwerp te maken. Goede organisatie.  

- Erg leuk! Zeker voor herhaling vatbaar wat mij betreft! Goed 

georganiseerd. Leuk dat Alexander Italiaanse wijnen serveerde! Ook 

de aankleding met verlichting was leuk. 

- Het was er gezellig, iedereen was leuk betrokken en goed 

samenwerkend. Leuk concept om een film te kijken. ook goed 

geregeld corona wise en er waren helemaal geen problemen! 

 

In de reportage ziet u hoe deze mooie avond is verlopen. Ga 

hiervoor naar het youtube-kanaal van de Geloofsgemeenschap Sint 

Martinus. https://www.youtube.com/watch?v=O-qNuO05sHc 

In 2022 hopen we weer 3 zwoele zomerse filmavonden te 

organiseren. Mocht u nu al filmwensen hebben laat de organisatie 

dat weten. Doe daar ook een kleine motivatie waarom u deze film 

zou willen zien samen met velen. Stuur uw filmwensreactie 

naar: Gerard01@planet.nl 

https://www.youtube.com/watch?v=O-qNuO05sHc
mailto:Gerard01@planet.nl
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Filmavond vrijdagavond 8 oktober 
 

Nu het mogelijk is binnen de richtlijnen, 

starten we de filmavonden weer op. De 

eerste film is gepland op 8 oktober. We 

starten met een ‘sympathieke 

feelgoodfilm’ Finding your Feet. Een film 

over een nieuw begin maken, 

toepasselijk in deze tijd. 

De film gaat over Lady Sandra Abbott 

op de vooravond van haar pensioen. Ze 

ontdekt op een feestje dat haar man 

haar na veertig jaar huwelijk ontrouw is 

en zoekt onderdak bij haar vervreemde, 

oudere zus Bif. Bif woont in een 

verpauperde woning in de binnenstad. 

Sandra verschilt totaal van haar uitgesproken vrijgezinde zus. 

Maar zij laat Sandra zien dat het leven pas begint op je 60e! 

Afhankelijk van de mogelijkheden is deze film op de St. 

Martinuspastorie of in Het Brandpunt. Dat ligt mede aan het aantal 

aanmeldingen. Wacht dus niet te lang met aanmelden, maar geef u 

op tijd op. Wanneer u aangemeld bent, melden we u tijdig de 

definitieve locatie. Aanmelden kan via Edithvos@kpnmail.nl of  

jvanpampus@casema.nl   

 

Fred’s passie voor Godfried Bomans 
  
Op donderdagmiddag 21 oktober om 14:30 uur organiseren we een 

lezing rondom Godfried Bomans. Dit jaar is het 50 jaar geleden dat 

deze beroemde schrijver is overleden. Aan de vooravond van deze 

lezing hadden we gesprek met Fred Berendse (68).  Hij is de 

voorzitter van het Godfried Bomans Genootschap. In een tweeluik in 

het Martinusbericht nemen we u mee wie Fred is en hij vertelt ons 

wat er allemaal te vertellen valt over deze karakteristieke schrijver. 

  

mailto:Edithvos@kpnmail.nl
mailto:jvanpampus@casema.nl
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Fred heeft 44 jaar in het basisonderwijs gewerkt en wat bijzonder is 

dat hij 37 jaar lang gewerkt heeft op de eerste Godfried Bomans 

school van Nederland. Deze school staat in Rijswijk.  

  

Fred is sinds 1976 betrokken bij het Godfried Bomans Genootschap. 
Hij is er met lief en lee ingerold. 
 

Op de vraag waarom Godfried 

Bomans zo van belang is voor ons 

land en wat dit betekent voor Fred 

daar vertelt hij dat. Godfried is na 

zijn overlijden een belangrijk deel 

van zijn leven is geworden. In de 

afgelopen tijd is dat steeds meer 

gegroeid. Godfried is voor Fred ook 

een tijdgenoot, omdat deze schrijver 

actief was in de ’50 en ’60 jaren en 

dat waren ook zijn hoogtepunten. In 

die jaren was er ook niet zoveel diversiteit zoals nu, omdat er nu 

meer kranten, radio en tv- zenders zijn.  Door de beperktheid van de 

toenmalige media, kreeg hij meer bekendheid en zijn humor droeg 

daar aan bij. Later werd hij serieuzer en maakte hij ook tv-

programma’s en dat werd door velen bekeken. In de volgende editie 

van het Martinusbericht gaan we in op zijn katholieke geloof en 

andere zaken waar hij zich bezig mee hield. 

  

Datum en aanvangstijd: 21 oktober en aanvangstijd 14:30 uur  

Plaats : Don- Boscozaal van de Pastorie.  

Voor deze avond kunnen we maximaal 30 à 40 gasten ontvangen, 

want we houden in deze Coronatijd voldoende afstand van elkaar. 

Bij binnenkomst moet u een vaccinatiebewijs of testbewijs kunnen 

laten zien via de CoronaCheck app of op papier.  Na afloop vragen 

wij u een vrijwillige bijdrage!! 
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In de serie Bezield en Bezielend 
 Thomas van Kempen: Over de navolging van 

Christus  zaterdag 16 oktober, vanaf 10.30 uur 

inleiding Inigo Bocken, met aansluitend (facultatief) 

stadswandeling met Gerard Raven 

 

Met Jezus aan tafel 

de evangelies over samen-eten 

vier woensdagochtenden met Willem Klamer (27/10, 

3/11, 17/11, 24/11) 

 

informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com 
 

 

Een bijzondere expositie in de Pastorie, een 

postuum eerbetoon aan Janneke Rosenbrand.  

 
Van 4 oktober tot 3 januari 2022 is in 

de Pastorie een bijzondere expositie 

ingericht. In het vorige Martinusbericht 

hebben we hier al uitgebreid aandacht 

aan besteed. Het werk van de in 2018 

overleden Janneke Rosenbrand is 

deze maanden te bewonderen. De expositie wordt ingericht door 

Peter Rosenbrand, de echtgenoot van Janneke. Janneke gaf Peter 

de opdracht om met haar werk de wereld in te gaan. Ze heeft een 

schatkamer aan documenten achtergelaten met gedachten over 

haar werk. 

mailto:secretariaatscc@gmail.com
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Het thema licht is in de meeste schilderijen te zien. Omdat de 

expositie tijdens de Mariamaand, Advent en Kerst te zien is, sluit dit 

mooi aan bij het werk. Zo zijn er in verband met de Mariamaand een 

aantal Madonna´s en moeder- met kindschilderijen te zien.  

In de vitrine en op de sokkels zien we sculpturen en er liggen door 

haar geïllustreerde boeken ter inzage, evenals gedichtenbundels en 

het recent uitgegeven boek over Zonnepopkinderen met vele 

illustraties van haar hand. Bijzonder is dat deze expositie aansluit op 

de tot 4 oktober lopende expositie van Heleni Greeve, de nieuwe 

partner van Peter. 

www.atelierdetoekomst.nl voor meer informatie over Janneke 

Rosenbrand 

 

Pastorie van de St. Martinuskerk, Kerklaan 22, 3828EB Hoogland. 

Telefoon: 033-4801223.  

De Pastorie is open van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot12:00 uur. 

Er is dan een gastvrouw aanwezig. Door op de koperen bel te 

drukken, wordt u ontvangen. Buiten deze tijden graag op afspraak.  
De opening van deze bijzondere expositie zal gehouden worden op 

vrijdag 15 oktober om 20:00 uur. 

 
DOOPVIERING  
Op 10 oktober om 12.00 uur wordt  in de Sint- Martinuskerk gedoopt  

Bo Daniëlle Bernadette Linker door diaken Frank Sieraal. 

 
OVERLEDEN 
Op 16 september is op 88-jarige leeftijd overleden 

Mevrouw Rozina Josefio ( Roos) van de Fijnegeer - Voskuilen. Zij 

woonde in het verzorgingshuis Birkhoven aan de Soesterweg in 

Amersfoort. 

Haar uitvaart en bijzetting hebben plaatsgevonden op 23 september 

in de Sint- Martinuskerk en op ons kerkhof de Langenoord. 

 
COLLECTE   
2 en 3 oktober                               Wereldmissiedag van de Kinderen 

 

http://www.atelierdetoekomst.nl/
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GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 

Zondag 3 oktober 2021 
Jaargedachtenis: 
Wulfert van de Grootevheen en Catharina Brouwer. 
 
Misintentie: 
Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 
Piet Hilhorst; 
Annie Kok - Houdijk; 
Jeroen van Ophoven; 
Ouders Sieraal - Van der Veer; 
Uit dankbaarheid familie Gasparjan; 
Uit dankbaarheid voor een 25- jarig huwelijk. 

Zondag 10 oktober 2021 
Jaargedachtenis: 
Jopie Hoogland - Kok. 
 
Misintentie: 
Paul Boon; 
Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - 
van den Tweel: 
Truus van de Grootevheen; 
Henk Zwanenburg; 
Uit dankbaarheid familie Gasparjan. 

 
KOMENDE VIERINGEN: 
Alle vieringen zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl  

 
Week 40     vervolg week 41 

Zondag 3 oktober 9.00u 
Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastor M. 
Meneses; 
Zang: Sint Martinuskoor. 
 
Donderdag 7 oktober 09.00u 
Lauden o.l.v.Theo Hoogenboom. 
 
 

Vrijdag 15 oktober 09.00u 
Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastor M. 
Meneses; 
Seniorenviering. 
 
Zaterdag 16 oktober 19.00u 
Familieviering; 
Voorganger: Werkgroep; 
Zang: Jeugdkoor St. Maarten. 

http://www.kerkomroep.nl/
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Zaterdag 9 oktober om 15.00u 
Mariaviering. 
Gebedsviering; 
Voorganger: Werkgroep; 
Zang: Sint- Martinuskoor; 
 
Zaterdag 9 oktober om 19.00u 
Gebedsviering; 
Voorganger: Werkgroep; 
Zang: Taizekoor; 
Taizeviering. 
 
Week 41 
Zondag 10 oktober om 09.00u 
Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastor M. 
Meneses; 
Zang: Parochiekoor Hoogland. 
 
Donderdag 14 oktober 09.00u 
Lauden o.l.v. Theo 
Hoogenboom. 
 

Week 42 
Zondag 17 oktober om 09.00u 
Eucharistieviering; 
Voorganger: Pastor M. 
Meneses; 
Zang: Sint- Martinuskoor. 
 
Donderdag 21 oktober 09.00u 
Lauden o.l.v.TheoHoogenboom. 
 
Zaterdag 23 oktober 15.00u 
Gebedsviering; 
Voorganger: Ank Ursem en Bea 
van de Hoef; 
Zang: Parochiekoor Hoogland. 
Mariaviering. 
 
Zaterdag 23 oktober 19.00u 
Gebedsviering; 
Voorganger: Diaken F. Sieraal; 
Eucharistische Aanbidding. 

 

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB  Hoogland.033-4801223. 
 Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat  
 06-57541222    Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur.   Voor 
Kerkbalans: NL61RABO0123012902. Voor overige betalingen: 
NL36RABO0123000742 t.n.v. Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus 
Locatie Hoogland. 
e-mail voor Martinusbericht: martinus.berichten@gmail.com 
e-mail voor misintenties: martinus.intenties@gmail.com 
e-mail ledenadministratie: 
centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl  
e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: martinus.locatie@gmail.com  
website: https://katholiekamersfoort.nl/martinus/ 
 
Het volgende Martinusbericht komt uit op 17 oktober 2021. Daarom 
graag kopij uiterlijk tot donderdag 14 oktober 17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 

 

mailto:martinus.berichten@gmail.com
mailto:martinus.intenties@gmail.com
mailto:centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl
mailto:martinus.locatie@gmail.com
https://katholiekamersfoort.nl/martinus/

